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Class-2 
য ফলা �যােগ শ� 

 
য ফলা �যােগ শ�  অথ�াৎ  য-ফলা বলেত �কান শ� �তির 
করার সময় �য শ��র উপর আমরা �জার িদেয় থািক। 
�যমন:  িবদ�া  এই িবদ�া শ��র দ - এর ��ে� আমরা 
�জার িদেয় বলিছ তাই এখােন আমরা য-ফলা� ব�বহার 
কেরিছ যার জন� শ�� �ক উ�ারণ এবং বানান হেয়েছ। 
এরকম আেরা অেনক শ� �তির করেত  
য ফলা ব�বহার করা  যায়। 
এক� গে�র মেধ� িদেয় অেনক নতুন য ফলা �যােগ শ� 
�শখা হেয়েছ এবং গ�� িকভােব য ফলা �যাগ কের নতুন 
শ� �তির হেয়েছ বা ব�বহার হেয়েছ। এই গ��েত বলা 
হেয়েছ আদ�নাথ বাব ুতার �মেয়র িবেয় জন� সবিকছু �ক 
করেছন।বেরর নাম �বদ�নাথ। তােদর বািড় অহল�া 
পাড়ায়। তার ভাইেদর কথা বলা হেয়েছ।িতিন এবং তার 
ভাই সপােট ব�বসা কেরন �ধৗমনাথ কেলেজ পেড়। 



রামনাথ �ুেল পেড়।আদ�নাথ খুব ভােলা �লাক িতিন দান 
ধ�ান পুেন�র কাজ অথ�াৎ ভােলা কাজ কেরন তার মন খুব 
ভােলা িতিন �দেশর জন� অেনক কাজ কেরন সবাই তােক 
তাই জন� ধন� অথ�াৎ ভােলা বেলন। আদ�নাথ তার 
কােজর �লাকেক �লখক এর বািড় পা�েয়িছেলন িতিন 
�যন অবশ�ই আেসন চািষরা খুব আন� করেছ �দখা 
যাে� কারণ এবছর ভােলা ফস�া হেয়েছ �ভতের খুব িভড় 
তাই �ঢাকার সাধ� বা উপায় �নই অগত�া অথ�াৎ �কান 
উপায় না �দেখ �লখক বাইের বেস আেছন �ছেলরা খুিশ 
হেয় ব�াট বল �খলেছ। িনত�শরণ ওেদর ক�াে�ন অথ�াৎ 
দেলর �ধান বা �নতা। 
ক)নীেচর���িলর উ�র �লখ। 
১) যারা সত� কথা বেল তােদর িক বেল? 
২) পড়ােশানা কের আমরা িক লাভ কির? 
৩) কিবতার আেরক নাম িক? 
৪) যা আমােদর পাঠ করা দরকার বা উিচত তােক িক 
বেল? 
৫) চলিত ভাষায় কথা বলা �ক িক বলা হয়? 
৬) বন এর আেরক নাম িক? 



৭) অেনক পাতায় ভরা বড় কিবতা �ক এক কথায় িক 
বলা হয়? 
৮) �রাগ হেল ওষুধ ছাড়া �যসব খাবার �খেত হয় তােক 
এক কথায় িক বলা হয়? 
খ) স�ক উ�র� �লখ। 
১) (আদ�নাথ বাব/ু নবীন বাব)ু �মেয়র িবেয় । 
২) বেরর নাম (�বদ�নাথ/ িশবনাথ) । 
৩) কন�ার নাম (শ�ামা/ রমা)। 
৪) আদ�নাথ বাব ু(পােটর ব�বসা/ ধােনর ব�বসা) কেরন । 
৫) (�ধৗমনাথ/রমানাথ) কেলেজ পেড় । 
গ)অথ� �লখ। 
কন�া-  
ব�বসা-  
পুণ�-  
ধন�-  
বাদ�- 
সাধ�-  
শস�-  
অগত�া-  
নতৃ�-  



ক�াে�ন- 
বািড়র কাজ 
ঘ) গ�� �থেক য- ফলা িদেয় �য নতুন শ��িল িশেখছ �স 
�িল �লখ। 
ঙ)শনূ��ান পূণ� কেরা 
১)_____ওেদর ক�াে�ন 
২)_____বাদ� বাজেছ। 
৩) সবাই বেল িতিন_____। 
৪) বেরর বািড়____ । 

*********** 
  
 


